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Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ("Kurul"), 2020 yılında verdiği bazı dikkat çekici kararlar ve
Kurum internet sayfasında yayımlanan önemli duyurulardan derlediğimiz Bültenimizi dikkatinize
sunarız.

I.      KURUL KARARLARI

1.     Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, İlgili Kişiye Ait Verilerin Veri Sorumlusu Bir
Banka Tarafından Rızası Olmaksızın Babası ile Paylaşılması Karşısında Kişinin Bankadan
Tazminat Talep Etmesine İlişkin 16/01/2020 Tarihli ve 2020/43 Sayılı Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ("Kurum") intikal eden başvuruda, bir banka tarafından, ilgili
kişiye ait verilerin ilgili kişinin rızası olmaksızın babası ile paylaşıldığı, veri sorumlusu banka
tarafından düzenlenen belgede babasına, ilgili kişi ile risk grubu oluşturduğu ve ilgili kişinin kredi
aksamaları bulunması sebebiyle kendisine kredi kullandırılmadığına ilişkin bir yazı verildiği
belirtilmiştir. Ayrıca, ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna başvuru dilekçesi gönderilerek, oluşan
manevi zararın tazmini için 30.000 TL’nin ilgili banka hesabına ödenmesi talep edilmiş, aksi
takdirde yasal yollara başvurularak alacağın tahsili yoluna gidileceği ifade edilmiştir. Banka
tarafından başvurusuna cevap verilmeyen ilgili kişi, Kurul’a şikâyet başvurusunda bulunmuştur.

Kurul, şikâyetçinin manevi zarara uğradığı yönündeki iddiası ve buna ilişkin bir tazminat talebinin
genel mahkemeler huzurunda kullanılması gerektiğinden bahisle bu iddiaya ilişkin Kurul
tarafından tesis edilecek bir işlem bulunmadığına karar vermiştir.

Öte yandan, Kurul tarafından yapılan incelemede, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun
("Kanun") 12. maddesi hükümlerinin ihlal edildiği kanaati oluşmuş olup, veri sorumlusu
bünyesinde söz konusu ihlale neden olanlar hakkında Kanun’un kabahatler başlıklı 18. maddesinin
hükmü kapsamında işlem tesis edilmesine karar verilmiştir. 

Son olarak, ilgili kişiye ait borç bilgilerinin rızası ve bilgisi dışında üçüncü kişilerle paylaşıldığı
iddiasının sair mevzuat kapsamında hukuka aykırı bir fiil olduğu belirtilmiştir. Bu fiillerin
Bankacılık Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerinde düzenlenmesi sebebiyle, ilgili
banka ve personel hakkında Bankacılık Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem tesis
edilmesi hususunun değerlendirilmesini amacıyla konunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’na intikal ettirilmesine karar verilmiştir.

2.     Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, Bir Sigorta Acentesi Tarafından Müşterilere Ait
Kişisel Verilerin Herkese Açık Sosyal Medya Platformlarında Müşterilerden Habersiz
Olarak ve Reklam Amacıyla Paylaşılmasına İlişkin 27/01/2020 Tarihli ve 2020/58 Sayılı
Kararı 

Kurum’a intikal eden ihbarda, bir sigorta acentesi tarafından, müşterilere ait kişisel verilerin
herkese açık sosyal medya platformlarında, müşterilerin haberi olmaksızın reklam amacıyla
paylaşıldığı ve poliçe sahiplerinin izninin olmadığı belirtilerek gerekli yasal işlemin yapılması
talep edilmiştir.

Kurul’un incelemesi neticesinde, veri sorumlusu sigorta acentesine ait sosyal medya
paylaşımlarında müşterilerinin adları, adresleri ve maskelenmiş biçimde kimlik numaralarının yer
aldığı anlaşılmıştır. Bu kişisel veriler dışında, bazı hallerde kişisel veri niteliği arz edebilecek
plaka numaraları ile birlikte aracın rengi, markası ve modeli, müşterinin ödemesi gereken prim,
toplam prim gibi ayrıntılara da yer verilmiştir.
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Ayrıca, veri sorumlusu tarafından ilgili paylaşımların, hem şahsi Facebook hesabından hem de
sigorta acentesinin adı altında açılan ve poliçe paylaşımlarıyla birlikte çeşitli özel gün
kutlamalarına ve şahsi fotoğraflara da yer verilen, hesabın açıklama kısmında kendi adının da
bulunduğu Instagram hesabından yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu doğrultuda, veri sorumlusunun müşterilerine ait kişisel verileri ilgili kişilerin açık rızası
olmaksızın paylaştığı tespit edilmiş ve müşterilerine ait kişisel verileri herkese açık sosyal medya
platformlarında müşterilerinden habersiz olarak ve reklam amacıyla paylaşan veri sorumlusu
hakkında 22.500 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

3.     Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, Bir Uçak Bileti Satış Firması Olan Veri
Sorumlusu Hakkındaki Şikâyete İlişkin 06/02/2020 Tarihli ve 2020/86 Sayılı Kararı 

Başvuruya konu olayda, ilgili kişi, “…@outlook.com” şeklinde kayıtlı olan e-posta adresinin “…
@gmail.com” olarak değiştirilmesini uçak bileti satış firması olan veri sorumlusundan talep
etmiştir. Veri sorumlusu, üyelik e-posta adresleri üzerinde değişiklik işlemi yapılamadığı ve
kullanılmak istenen e-posta adresiyle yeni bir üyelik başlatılabileceği gerekçeleriyle ilgili kişinin
başvurusunu reddetmiştir. Ardından ilgili kişi, Kurum’a şikâyet başvurusunda bulunmuştur. 

Veri sorumlusu Kurum’a sunduğu savunmasında ilgili kişinin başvurusunun mevzuatla belirlenen
usule uygun olmadığını, ilgili kişinin kimliğinin tanımlanamadığını dolayısıyla talebin yerine
getirilemediğini belirtmiştir. Nitekim Kurul da veri sorumlusunun bu eylemine ilişkin olarak
Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunamadığına karar vermiştir. 

Bunun yanında, ilgili kişinin başvurusunun, Kurum’a iletilen savunma yazısında belirtildiği gibi
sistemde kayıtlı olmayan bir e-posta adresi üzerinden yapılması nedeniyle kişinin kimliğinin
belirlenemediği gerekçesiyle değil, üyelik e-posta adresleri üzerinde değişiklik işlemi yapılamadığı
gerekçesiyle reddedilmesi sebebiyle veri sorumlusunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında yapılan başvuruyu dürüstlük kuralına uygun olarak
sonuçlandırmadığı kabul edilmiş ve veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Kurul’un kararının ardından ilgili kişi, KEP hesabını kullanarak veri sorumlusunun KEP adresine
e-posta göndererek sistemlerinde kayıtlı “…@outlook.com” adresinin “…@gmail.com” olarak
güncellenmesini talep etmiş, fakat veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye süresi içerisinde cevap
verilmemiştir.

Veri sorumlusu savunma yazısında yoğunluk sebebi ile başvurunun gözden kaçtığını, ilgili kişinin
talebinin fark edildiğinde yerine getirilerek e-posta adresinin güncellendiğini ve bu güncellemenin
ilgili kişiye de bildirildiğini belirtmiştir.

Bunun üzerine ilgili kişinin ikinci şikâyet başvurusunu değerlendiren Kurul, veri sorumlusunun
ilgili kişinin başvurularına cevap vermemesine yönelik Kanun’da veri sorumlusuna
uygulanabilecek bir idari yaptırım türünün olmadığını belirtmiştir.

Ancak, ilgili kişinin ilk başvurusu neticesinde veri sorumlusunun başvuruları etkin, hukuka ve
dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri
alması hususunda talimatlandırıldığı ve şikâyete konu ikinci olayda veri sorumlusunun Kurul
tarafından verilen talimata uygun davranmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, veri sorumlusu
hakkında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kurul’un ikinci başvuruya ilişkin yaptığı değerlendirmeden de anlaşıldığı üzere veri sorumluları
Kurul’un vereceği talimatlandırma kararlarının gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi
takdirde idari para cezaları gündeme gelebilmektedir.
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4.     Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, Bir Bankanın Potansiyel Müşteri Kazanmak
Amacıyla, İlgili Kişinin Kişisel Verilerini Hukuka Aykırı Şekilde İşleyerek Hesap Açmasına
İlişkin 06/02/2020 Tarihli ve 2020/103 Sayılı Kararı 

Başvuruya konu olayda, ilgili kişinin 2018 yılında bir banka şubesinde mevduat hesabı açma
talebinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu talebinin ardından, hiçbir ticari faaliyet yürütmeyen ilgili
kişi, aynı bankanın daha önce hiç gitmediği başka bir ildeki şubesinde Ocak 2016 tarihinde açılan
bir ticari hesabının olduğunu, bekarlık soyadı dahil tüm kimlik bilgilerinin bu şubedeki hesapta
göründüğünü öğrenmiş ve Kurum’a başvuru yapmıştır. 

Veri sorumlusu banka, müşteri kazanmak amacıyla yürüttüğü bir çalışma neticesinde üçüncü bir
taraftan ilgili kişinin bilgilerinin de yer aldığı bir liste temin edildiğini ve bu doğrultuda müşteri
numarası oluşturulduğunu belirtmiştir. Ek olarak, banka, Temel Bankacılık Hizmeti Sözleşmesi
imzalanmadan müşteri numarasının aktif hale gelemeyeceğini ve ilgili kişinin müşteri numarasının
aktif hale gelmediğini beyan etmiştir.

Kurul öncelikle müşteri numarasının oluşturulduğu 2016 yılında Kanun'un yürürlükte olmadığını,
ancak veri sorumlusu bankanın ilgili kişiye vermiş olduğu 2018 yılına ait cevap içeriğinden ilgili
kişinin verilerinin hala veri sorumlusu nezdinde bulunduğunu belirtmiştir. 

İlgili kişinin verilerinin Kanun’un yürürlükte olmadığı bir tarihle işlenmiş olması önem arz
etmekle birlikte, bu durum ilgili kişinin hukuka aykırı olarak işlenen verilerini hukuka uygun hale
getirmemektedir.

Nitekim, Kanun’un geçici 1. maddesinde de Kanun’un yayımı tarihinden önce işlenmiş olan
kişisel verilerin, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde Kanun hükümlerine uygun hale
getirilmesi, Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen verilerin ise derhal silinmesi, yok
edilmesi veya anonim hale getirilmesi yükümlülüğü düzenlenmektedir.

Kurul da somut olayı değerlendirirken, Kanun’da yer alan geçici madde 1’i göz önünde
bulundurarak öncelikle açık rıza veya diğer veri işleme şartlarının bulunmadığını, dolayısıyla veri
işleme faaliyetinin hukuka aykırı olduğunu belirtmiş ve ardından kişisel verilerin geçici madde 1’e
uygun şekilde derhal silinmemesi, yok edilmemesi veya anonim hale getirilmemesi sebebiyle veri
sorumlusu bankanın genel ilkelere aykırı bir şekilde kişisel veri işlediğini belirtmiştir.

Açıklanan sebeplerle veri sorumlusu banka hakkında 210.000 TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.

5.     Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, Biyometrik Veri İşlemek Suretiyle Üyelerin Giriş-
Çıkış Kontrolünü Yapan Spor Salonu Hizmeti Sunucusu Veri Sorumlusuna İlişkin
27/02/2020 Tarihli ve 2020/167 Sayılı Kararı

Karar, spor salonu üyelerinin biyometrik verilerini de içeren bazı özel nitelikli kişisel verilerinin,
tesislere giriş ve çıkış kontrolünde el okutma sistemi gibi yöntemlerle işlenmesine ilişkindir.

Daha önce de Kurul’un 25.03.2019 tarih ve 2019/81 sayılı kararı ile 31.05.2019 tarih ve 2019/165
sayılı kararında spor salonu hizmeti sunan veri sorumluları hakkında kişilerin biyometrik veri
niteliğindeki avuç içi verisinin “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesi ile
bağdaşmayacak şekilde işlenmesi başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle idari para cezası
uygulanmasına karar verilmişti.
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Bu kararın ardından 4 Mayıs 2020 tarihinde Kurul’un aynı konuya ilişkin 27.02.2020 tarihli ve
2020/167 sayılı kararı yayımlanmıştır. Kurul, incelemesinde, biyometrik verilerin 6698 sayılı
Kanun’a göre özel nitelikli veri kapsamına girdiğini, fakat Kanun’da biyometrik verinin tanımına
yer verilmediğini belirterek; biyometrik verinin tanımı konusunda GDPR’a, biyometrik
yöntemlerin neler olabileceği konusunda ise Danıştay 15. Dairesi’nin 2014/4562 Esas sayılı
kararına atıfta bulunmuştur. Kurul’un, aynı konuya ilişkin vermiş olduğu yukarıda bahsedilen
kararı doğrultusunda, biyometrik veri hususunda GDPR ve ilgili Danıştay kararlarını kapsayan bir
içtihat oluşturduğu söylenebilecektir. 

Karar’da GDPR’a atıfla biyometrik veri kavramı “yüz görüntüleri veya daktiloskopik veriler gibi

bir gerçek kişinin özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan veya teyit eden fiziksel, fizyolojik

veya davranışsal özelliklerine ilişkin olarak spesifik teknik işlemeden kaynaklanan kişisel veriler”

olarak tanımlanmıştır. Ek olarak GDPR’ın Recital bölümünün 51. maddesi uyarınca “bir verinin

biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilmesi için o verinin sadece o kişiyi tanımlayabilme ya

da doğrulayabilme özelliğine sahip olmasının kriter alındığı” belirtilmiştir.

Danıştay 15. Dairesi’nin 2014/4562 Esas sayılı kararında ise biyometrik yöntemlerin “ölçülebilir

fizyolojik ve bireysel özellikleri aracılığıyla gerçekleştirilen ve otomatik şekilde doğrulanabilen

kimlik denetleme tekniklerini ifade ettiği ve bu yöntemler arasında parmak izi tanıma, avuç içi

tarama, el geometrisi tanıma, iris tanıma, yüz tanıma, retina tanıma, DNA tanıma gibi yöntemlerin

bulunduğu” belirtilmiştir.

Kurul, yaptığı değerlendirme sonucunda spor salonuna giriş esnasında el ve parmak izinin
taranması suretiyle kimlik doğrulaması yapılmasının özel nitelikli kişisel veri olan biyometrik
verilerinin işlenmesi anlamına geleceğine karar vermiştir.

Veri sorumlusunun biyometrik veri işleme faaliyetinde bulunduğu tespitinin ardından kişisel veri
işleme faaliyetinin genel ilkelere uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Açık
rızaları olsa dahi hizmetten faydalanmaları için üyelere spor salonuna giriş ve çıkışlarda el ve
parmak izi taraması sisteminin sunulmasının ölçülülük ilkesi ışığında ilgili kişilerden minimum
düzeyde veri talep etme ilkesine aykırı olduğu, açık rızanınsa aşırı miktarda veri toplanmasını
meşrulaştırmayacağı kanaatine varılmıştır.

Biyometrik verilere ilişkin 2019/81 ve 2019/165 sayılı eski tarihli Kurul kararında, açık rızanın
hizmetten faydalanmak için tek ve zorunlu yol olarak sunulması ölçülülük ilkesine aykırı
bulunmuş ve ürün veya hizmet sunulmasının açık rıza verme ön şartına bağlı tutulmasının özgür
iradeyi sakatladığı ifade edilmişti. 2020/167 sayılı bu karar ile Kurul, daha ileriye giderek, açık
rızaları bulunsa dahi hizmetten faydalanmaları için üyelere el ve parmak izi taraması sisteminin
sunulamayacağını ifade etmektedir. 

Sonuç olarak, ölçülülük ilkesine aykırı veri işleyen veri sorumlusu hakkında 225.000 TL idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

İdari para cezasının yanı sıra, veri sorumlusu tarafından bugüne kadar işlenen ve muhafaza edilen
el, parmak ve avuç izi ile ilgili verilerin Kanun’un 7. maddesi ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok
Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
ivedilikle yok edilmesi, biyometrik veri işlemenin durdurulması ve Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri de hatırlatılarak
aydınlatma metninin usulüne uygun olarak güncellenmesi hususlarında veri sorumlusunun
talimatlandırılmasına karar verilmiştir.
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www.amazon.com.tr adresi üzerinden üyelik hesabı oluşturulurken veya alışveriş yapılırken
reklam, kampanya, promosyon amacıyla ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin açık rıza
alınmadığı, diğer veri işleme şartlarından birinin varlığına ilişkin de bir açıklama yapılmadığı, 

İlgili internet sitesi üzerinden yürütülen faaliyetlerin kişisel verilerin korunması mevzuatına
aykırı olduğu, www.amazon.com.tr adresini ziyaret eden bir kişinin sadece internet sitesini
ziyaret ederek ticari elektronik ileti almaya onay verdiği yönünde bir uygulama
gerçekleştirildiği, 

Alışveriş yapabilmek için üyelik hesabı oluşturulması gerektiği, üyelik hesabı oluşturmak için
kabul edilen Kullanım ve Satış Şartları ile ticari elektronik iletişime onay vermiş sayılmanın
açık rızayı sakatladığı, 

Yurtdışına veri aktarımının hukuka aykırı olarak gerçekleştirildiği hususları ifade edilmiştir.

6.     Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited
Şirketi Hakkındaki Başvuruya İlişkin 27/02/2020 Tarihli ve 2020/173 Sayılı Kararı

Kurul’un 27.02.2020 tarihli ve 2020/173 sayılı kararında, yurtdışına veri aktarımına ilişkin
değerlendirmelerin yanı sıra, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) ve
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu arasındaki ilişki, Ticaret Bakanlığı ve Kurul arasındaki
görev ilişkisi, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, ilgili kişinin açık rızası ve çerezler
hakkında da önemli incelemeler bulunmaktadır.

Kurum’a iletilen ihbar dilekçesinde;

Kararda, ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin ayrıca bir mevzuat olmakla birlikte ticari
elektronik ileti gönderilebilmesi için kişilerin iletişim adresi gibi bilgilerinin veri kayıt sisteminde
depolandığı ve bu işlemin de bir kişisel veri işleme faaliyeti olduğu belirtilmiştir. Kurul’un daha
önce vermiş olduğu 16.10.2018 tarih ve 2018/119 sayılı ilke kararına da atıf yapılarak, ticari
elektronik ileti gönderilmesi sürecinin kişisel verilerin korunması mevzuatına da uygun şekilde
yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Her ne kadar ETK ile Kanun’un yetki alanlarının örtüştüğü noktalar olsa da, Kurul’un ticari
elektronik ileti gönderiminin kişisel verilerin korunması mevzuatına da uygun olması gerektiği
yönündeki yaklaşımı, ETK ile Kanun arasında özel kanun ve genel kanun ilişkisi yönünden farklı
yorumlamalara sebebiyet verebilecektir.

Karara dönülecek olursa, yapılan inceleme sonucunda, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi
amacıyla kişilerin iletişim bilgilerinin işlenmesi için üyelik oluşturulurken herhangi bir açık rıza
alınmadığı anlaşılmıştır. Üyelik oluşturulduktan sonra ise iletişim tercihlerine ilişkin bölümde “e-

postalar şu anda e-posta adresinize gönderiliyor.” açıklaması yer almaktadır. Promosyon e-
postalarını içeren başlıkta e-posta alımına ilişkin reddetme seçeneği bulunmakla birlikte,
promosyon e-postaları gönderimine ilişkin onay kutucuklarının önceden işaretlenmiş olduğu
görülmektedir. 

Önceden işaretlenmiş onay kutucukları ile rıza alınmasına ilişkin olarak Kurul, ilgili kişinin
önceden onayı alınmaksızın, otomatik olarak onay verdiği varsayımına dayanan opt-out onay
sisteminin değil, ilgili kişinin bilinçli olarak ve aktif olarak onay vermesinin sağlayan opt-in
sisteminin kullanılması gerektiğini belirtmiştir.

Kararda, Kurul tarafından değerlendirilen açık rızaya ilişkin bir diğer husus ise veri sorumlusunun
Gizlilik Bildirimi’nde yer alan “www.amazon.com.tr’yi ziyaret ederek işbu Gizlilik Bildirimi’nde

belirtilen uygulamaları kabul etmekte ve onaylamaktasınız.” ifadesidir. Kurul’un
değerlendirmesine göre Gizlilik Bildirimi’nde yer alan bu ifade, aydınlatma yapılırken aynı
zamanda kişilerden açık rıza alınması yoluna gidildiği izlenimini yaratmaktadır.
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Aydınlatma yapılması ve açık rıza alınması işlemlerinin birlikte yapılması ise kişisel verilerin
korunması mevzuatına aykırılık teşkil etmekte; her iki işlemin ayrı ayrı yerine getirilmesi
gerekmektedir.

Kurul tarafından değerlendirilen bir diğer husus, veri sorumlusunun kişisel veri işleme faaliyetini
hizmet şartına bağlı tutması iddiasına ilişkindir. Veri sorumlusunun Gizlilik Bildirimi’nde “Belirli

bilgileri vermemeyi tercih edebilirsiniz, ancak bu durumda Amazon Hizmetlerinin çoğundan

yararlanamazsınız.” ya da “Çerezlerimizi engellerseniz veya reddederseniz alışveriş sepetinize

ürün ekleyemez, satın alma aşamasına geçemez veya oturum açmanızı gerektiren herhangi bir

Amazon hizmetini kullanamazsınız.” ifadeleri yer almaktadır. 

Kararda, hizmetin açık rıza şartına bağlı tutulması halinde açık rızanın geçerli olmayacağı
belirtilmiş ve diğer veri işleme şartlarının varlığı halinde sözleşmenin taraflarına ait kişisel veri
işlerken ayrıca açık rıza alınmasının, açık rızanın sözleşmenin bir koşulu olarak dayatılmasının,
ilgili kişinin yanıltılması ve yanlış yönlendirilmesine sebep olacağı, veri sorumlusunca hakkın
kötüye kullanılması anlamına geleceği ifade edilmiştir. Kurul, bu durumun hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun olma ve işlenme amacı ile bağlı, sınırlı ve ölçülü olma ilkelerine aykırılık teşkil
ettiğine karar vermiştir.

Veri sorumlusunun ilgili kişilerden topladığı veriler arasında, ilgili kişinin arkadaşlarının bilgileri
de yer almaktadır. Böylece, üçüncü kişilere ait bilgiler, bu kişilerin açık rızasına dayanmaksızın
işlenmektedir.

Öte yandan veri sorumlusunun Gizlilik Bildirimi’nde “Yukarıda belirtilenler haricinde,

hakkınızdaki kişisel bilgiler üçüncü taraflarla paylaşıldığında, bir bildirim alacaksınız ve bu

bilgileri paylaşmamayı seçme şansınız olacaktır.” ifadesi yer almaktadır. Kurul, verileri
paylaşmamaya ilişkin seçimin ancak ilgili kişinin açık rızası ile veri işlenmesi halinde mümkün
olabileceğini belirtmiştir. Kanun’un 8. maddesinin 2 ve 3. fıkraları kapsamında verilerin açık rıza
aranmaksızın aktarıldığı hallerde ilgili kişilerin verileri paylaşmamayı tercih etme şansı
bulunmamaktadır. Ayrıca, açık rızanın en geç veri aktarım faaliyeti gerçekleştiği sırada alınması
gerekmektedir. Açık rıza alınmadan aktarılan verilerin akıbetinin rıza geri alındıktan sonra ne
olacağının bilinmemesi de Kurul’un değindiği hususlardan bir diğeridir. 

Yurtdışına veri aktarılabilmesi için esas kural ilgili kişinin açık rızasının alınmasıdır. Bu kuralın
istisnaları ise; normal nitelikli veriler için Kanun’un 5. maddesinde yer alan veri işleme
şartlarından birinin bulunması, özel nitelikli veriler için ise 6. maddenin 3. fıkrasında yer alan
şartlardan birinin bulunması halinde kişisel verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın
bulunmasıdır. Eğer yeterli koruma bulunmuyor ve yukarıda bahsedilen şartlar sağlanıyor ise
Türkiye’deki ve veri aktarılacak yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumayı yazılı
olarak taahhüt etmeleri, Kurulun ise izninin bulunması gerekmektedir.

Somut olayda, veri sorumlusu yurtdışına veri aktarabilmek için taahhütname mektuplarını Kurul’a
sunmuş, ancak Kurul henüz bu yönde bir karar vermemiştir. Veri aktarımında yeterli korumanın
bulunduğu ülkeler de henüz Kurul tarafından belirlenmediğinden somut olayda verilerin yurtdışına
aktarılabilmesi için tek yöntemin ilgili kişinin açık rızası olduğu belirtilmiştir.

Kurul, veri sorumlusunun Gizlilik Bildirimi’ne onay verildiği yönünde ilgili kişiye yaptığı
bilgilendirme ile “veri işleme” kapsamına giren bütün fiillerin (çerezlerle izleme, aktarma,
paylaşma, depolama vb.) tek bir rıza beyanı ile onaylanmasının hukuka aykırı olduğunu
belirtmiştir. Veri sorumlusunun yurtdışına aktarıma ilişkin açık rıza almak yerine yalnızca veri
sorumlusunun hizmetlerinin kullanılması suretiyle ilgili kişinin Gizlilik Bildirimi’nde yer alan
hususları kabul etmiş olduğu varsayımı Kanun’a uygun bir açık rıza olarak kabul edilmemiştir.
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Son olarak veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin değerlendirme yapılmıştır.
Somut olayda veri işleme faaliyetinin veri sorumlusunun internet sitesi ziyaret edildiği anda
başladığı anlaşılmıştır. Ancak siteye girildiği anda kişisel verilerin işlendiğine dair bilgilendirme
sunulmamaktadır. Site ziyaretçisinin, veri sorumlusu ile sözleşmesel ilişki içerisine girip
girmeyeceğini henüz belirli değilken, yalnızca siteye girmiş olmakla verilerinin işlenmesi
hususunda açık rıza verdiği kabul edilemeyecektir.

Sonuç olarak, yukarıda açıklanan sebeplerle Kurul, veri sorumlusu hakkında 1.200,000 TL idari
para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

7.     Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, Risk Merkezindeki Verilerin Muhtelif Faktoring
Şirketleri Tarafından İhlal Edildiğinin İhbar Edilmesine İlişkin 03/03/2020 Tarihli ve
2020/191, 2020/192, 2020/193 ve 2020/194 Sayılı Kararları

Karara konu olayda, Risk Merkezi Yönetimi'nin, sorgu adetlerinde ilgi çekici değişim
gözlemlenen Risk Merkezi üyeleri hakkında inceleme yaptığı anlaşılmaktadır. İnceleme
sonucunda, üyelerin bazı çalışanları tarafından Risk Merkezi’nden yapılan sorgulamaların kanunen
yetkili olmayan kişilerle paylaşıldığı ve/veya amaç dışı kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda,
Kurum’a ihbarda bulunulmuştur.

Kurum, kendisine intikal eden ihbarı değerlendirirken, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Risk
Merkezi” başlıklı ek 1. maddesi, “sırların saklanması” başlıklı 73. maddesi, “sırların

açıklanması” başlıklı 159. maddesi ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği’ni ve
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki
Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Gerçek veya Tüzel
Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’i dikkate almıştır.

Bankacılık Kanunu’nda, kanuna aykırı olarak sırları ifşa eden kişiler hakkında ağır yaptırımlar
öngörülmektedir. Sırların kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklanmış olması
durumunda da cezaların altıda bir oranında artırılacağı düzenlenmektedir. Sır saklama
yükümlülüğünün istinası ise “sadece belirlenen amaçlar ile sınırlı kalınması koşuluyla” gündeme
gelmektedir.

İhbara konu eylemlerde, ihlale sebebiyet verdiği iddia edilen kişiler, Bankacılık Kanunu’nda
belirtilen amaçlar ile sınırlı kalmaksızın birçok gerçek ve tüzel kişiye ilişkin verilere erişebilmiş ve
bazıları da bu verileri yetkisiz üçüncü kişilere aktarmıştır. Bahsi geçen eylemler, Bankacılık
Kanunu’nu da ihlal etmektedir.

Kurul, somut olayı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun genel ilkeleri düzenleyen 4. maddesi
kapsamında değerlendirmiştir. Bankacılık Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dikkate
alındığında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki düzenlemede yer alan “belirli, açık ve

meşru amaçlar için işlenme” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması” ilkeleri
ile Bankacılık Kanun’un 73. maddesinde yer alan “sadece belirlenen amaçlar ile sınırlı kılınması
koşuluyla” şartının benzerlik gösterdiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak, faktoring şirketlerinin veri sorumlusu niteliğine sahip olması ve veri işleme
faaliyetinin yetki sınırı aşılarak hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmesi sebebiyle kişisel verilerin
hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini
önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak yükümlülüklerine aykırı davranıldığı tespit
edilmiştir. Veri ihlalinin süresi, veri ihlalinden etkilenen kişi sayısı, ihlale ilişkin bildirimde
bulunulmaması hususları da dikkate alınmış ve söz konusu 4 şirket hakkında veri güvenliğini
sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle 950.000 TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
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Ayrıca, söz konusu veri ihlaline ilişkin olarak Kurum’a ve ilgili kişilere bildirim yapılmamış
olması sebebiyle ilgili 4 şirket hakkında 450.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.

8.     Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, Bir Oyun Şirketinin Veri İhlal Bildirimine İlişkin
15/04/2020 Tarih ve 2020/286 Sayılı Kararı 

Bir oyun şirketi tarafından Kurum’a yapılan veri ihlal bildiriminde, oyuncu verilerine hackerlar
tarafından hukuka aykırı yollarla erişildiği ve bu erişimin belirli olmayan kaynaklardan temin
edilen kimlik bilgileri kullanılarak gerçekleştirildiği açıklanmıştır. 

Veri sorumlusu oyun şirketi, hackerların oyuncu verilerine erişim sağladığını log kayıtlarından
tespit etmiş, ardından sistemde yer alan oyuncu giriş bilgilerini değiştirmiştir. 

Veri ihlal bildiriminde, Türkiye’de ihlalden etkilenen kişi sayısı, kişi kategorisi ve kişisel veriler
de yer almaktadır. Buna göre, Türkiye’de ihlalden 39,995 kişi etkilenmiş, ihlalden etkilenen kişisel
veriler ise; ad, soy ad, posta kodu, mahalle ve/veya ikamet ettiği şehir, doğum tarihi, e-posta
adresi, fotoğraf, oyuncu kullanıcı adı ve şifresi, telefon numarası ve Facebook tanımlayıcısı da
dâhil, özel nitelikli olmayan kimlik, irtibat ve konum bilgileridir.

Ancak, bütün oyuncuların yukarıda belirtilen verilerine erişim sağlanmamıştır. Veri ihlal
bildirimine göre, örneğin, Türkiye’de yerleşik 39.995 kişi içerisinden 1.527 kişinin telefon
numaralarına ve 51 kişinin doğum tarihine erişim sağlandığı düşünülmektedir. Veri ihlalinden
sonra, veri sorumlusu oyun şirketi yalnızca Kurul’a değil, veri ihlalinden etkilenen kişilere de e-
posta yoluyla bildirimde bulunmuştur. Zira, ihlalden etkilenen kişilere en kısa sürede bildirimde
bulunmak veri sorumlusuna atfedilen Kanun’dan doğan bir yükümlülüktür. 

Kurul, bulut sistemi bulunan veri tabanına saldırganlar tarafından erişim sağlanmasının, yapılan
zafiyet testlerin yetersiz olduğunun ve gerekli önlemlerin alınmadığının göstergesi olduğunu ve
veri sorumlusu tarafından ihlal öncesi alınması gereken teknik tedbirlerin ihlal sonrası devreye
alınmasının gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığının göstergesi olduğunu belirtmiştir.

Bu doğrultuda, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması
sebebiyle veri sorumlusu oyun şirketi nezdinde 1.000,000 TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir. 

Son olarak, en kısa sürede Kurul’a veri ihlal bildirimi yapılmamış olması sebebiyle de veri
sorumlusu hakkında 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bilindiği üzere,
Kurul’un 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararında, “en kısa sürede” ifadesinin 72 saat olarak
yorumlanması gerektiği belirtilmiştir.

9.     Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, Ülkemizde Temsilciliği Bulunan Bir Yabancı
Bankanın Kanun Kapsamında Veri Sorumlusu Sayılıp Sayılmayacağı ve Veri Sorumluları
Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğü Hakkındaki Görüş Talebine İlişkin 23/06/2020 Tarihli ve
2020/471 Sayılı Kararı 

Türkiye’de temsilciliği bulunan yabancı bir banka, hizmet verdiği tüzel kişilerin bünyesinde
çalışan gerçek kişilere ait kişisel verileri işleme faaliyeti sebebiyle Kanun uyarınca veri sorumlusu
sıfatını haiz olup olmadığı ve Sicil’e kayıt yükümlüsü olup olmadığı hususlarında Kurul’dan görüş
talep etmiştir.
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Türkiye’de Açılan Temsilciliklerin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in
(“Tebliğ”) “Yasaklar” başlıklı 9. maddesi uyarınca; yabancı bankaların Türkiye temsilciliklerinde,
bağlı bulunulan banka veya bir başka banka veya kuruluş adına mevduat veya katılım fonu kabul
edilememekte, kredi kullandırılamamakta, Bankacılık Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen diğer
bankacılık faaliyetleri gerçekleştirilememektir.

Tebliğ’in “Faaliyetlerin kapsamı” başlıklı 4. maddesinde ise, temsilciliklerde bağlı bulunulan
banka adına bankanın ve sunduğu hizmetlerin tanıtımı, Türkiye’de kurulu kredi kuruluşları veya
finansal kuruluşlarla olan ilişkilerin güçlendirilmesi, piyasa araştırması yapılması ve toplanan
bilgilerin merkeze raporlanması faaliyetlerinin yürütülebileceği düzenlenmektedir.

Somut olayda, görüş talebinde bulunan banka, sağladığı finansman hizmetleri kapsamında
Türkiye’de yerleşik ilgili kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Türkiye’de Açılan
Temsilciliklerin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e göre (“Tebliğ”);
temsilcilik, bankanın sunduğu hizmetler hakkında Türkiye’de tanıtım faaliyetinde bulunabilir ve
piyasa araştırması yaparak bağlı bulunduğu bankaya elde ettiği verileri aktarabilir. Bu faaliyetler
de şüphesiz yurtdışında yerleşik bankanın faaliyetlerine katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla,
temsilciliğin faaliyetleri ile bankanın kişisel veri işleme faaliyetleri arasında sıkı bir bağ
bulunmaktadır.

Ek olarak, bankanın, Türkiye’de açtığı temsilcilik vasıtasıyla Türkiye’de sürekli bir mevcudiyeti
bulunmaktadır. Banka’nın yurtdışında yerleşik olması ve kişisel veri işleme faaliyetlerini
yurtdışında gerçekleştirmesi gerekçesiyle söz konusu veri işleme faaliyetleri bakımından
Kanun’un uygulama alanı bulmayacağını kabul etmek Kanun’un amacıyla bağdaşmayacaktır. 

Öte yandan, Kurul’un değerlendirmesine göre, “Sicil’e bildirim ve kayıt yükümlülüğü ile, ilgili
kişilerin kişisel verileri üzerinde üst düzeyde kontrolünün sağlanması amaçlandığı göz önünde
bulundurulduğunda yurtdışında yerleşik veri sorumlusu bankanın işleme faaliyetleri bakımından
Kanun’a tabi olması gerekmekte ve bu kapsamda Sicil’e kayıt yükümlülüğünün bulunmaktadır.”

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesine göre de, Türkiye’de yerleşik
olmayan veri sorumluları kişisel veri işlemeye başlamadan önce temsilcileri vasıtasıyla Sicil’e
kaydolmak zorundadır.

Son olarak, Kurul, Anayasa’nın 20. maddesinde kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının bir
temel hak ve özgürlük olarak düzenlendiğini, yer bakımından uygulama alanı belirlenirken
bireylere en üst düzeyde ve en geniş kapsamda korumayı sağlayan bir yaklaşımın benimsenmesi
gerektiğini ve görüş talebinde bulunan yabancı bankanın kendi temsilciliği vasıtasıyla Türkiye’de
sürekli mevcudiyetinin bulunduğu hususlarını göz önünde bulundurarak, bahsi geçen yabancı
bankanın veri sorumlusu sıfatını haiz olduğuna ve Sicil’e kayıt yükümlülüğünün bulunduğuna
karar vermiştir.

10.     Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun, Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları
Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik
Taleplerine İlişkin 23/06/2020 Tarihli ve 2020/481 Sayılı Kararı

Kurum'a intikal eden çeşitli başvurularda, ilgili kişiler tarafından medya kuruluşlarına ait çeşitli
internet sitelerinde yer alan haberlerde geçen isim ve soy isimlerinin ya da haberlerin Kanun
hükümleri kapsamında silinmesinin, gazete arşivlerinin arama motorları tarafından
indekslenmeyecek şekilde teknik düzenlemeye tabi tutulması hususunda gerekli kararların
alınması talep edilmiştir.
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Unutulma hakkının bir üst kavram olarak ele alınarak, Anayasa m. 20 f.3 ile 6698 sayılı
Kanun'un 4, 7 ve 11. maddeleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim
Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi çerçevesinde değerlendirildiği,

Arama motorlarından ad ve soyadı ile yapılan aramalarda kişinin kendisiyle bağlantılı
sonuçlara ulaşılmamasını isteme hakkının indeksten çıkarılma talebi olarak nitelendirildiği,

Bu kapsamda, arama motorlarının, üçüncü taraflara ait internette topladıkları verilerin
işlenmesinin amaç ve vasıtalarını belirledikleri göz önünde bulundurularak, veri sorumlusu
olarak kabul edildiği,

Arama motorunun işletmecisinin otomatik, düzenli ve sistematik olarak internette yayınlanan
bilgiyi bulduğu, daha sonra kendi indeksleme programları çerçevesinde alıp, kaydedip,
organize ettiği kişisel verileri arama sonuçlarının listesi formunda düzenlediği, sunucuları
üzerinde sakladığı, belirli durumlarda açıkladığı ve kullanıcılarına sunduğu dikkate
alındığında arama motorları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin ‘kişisel veri işleme”
faaliyeti olarak değerlendirildiği, 

Bu kapsamda, ilgili kişilerin, arama sonuçlarının indeksten çıkarılmasına yönelik talepleri ile
ilgili olarak öncelikle arama motorlarına başvuruda bulunmaları, veri sorumlusu arama
motorlarının söz konusu talepleri reddetmeleri veya başvuru sahibine cevap vermemeleri
halinde ilgili kişilerce Kurul'a şikâyette bulunabilecekleri, Kurul'a başvuruda bulunulurken
aynı zamanda doğrudan yargı yoluna başvurmalarının da mümkün bulunduğu,

İlgili kişilerce yapılacak başvurunun şekli ve istenilecek bilgi ve belgelerin arama motorları
tarafından belirleneceği,

İlgili kişinin arama motorları üzerinden kendi adı ve soyadı ile yapacağı bir arama sonucunda
gösterilen sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesinde, ilgili
kişinin temel hak ve özgürlükleri ile kamunun söz konusu bilgiyi edinmesinden sağlayacağı
menfaatler arasında bir denge testi yapılması, yarışan menfaatlerden hangisinin ağır bastığının
gözetilmesi ve bu değerlendirme yapılırken öncelikli olarak aşağıda belirtilen linkte yer
verilen açıklamaların dikkate alınması ancak bu konudaki şikâyetlerin değerlendirme
sürecinde dikkate alınacak kriterlerin bunlarla sınırlı olmayacağı, her somut olay özelinde
Kurulca ilave ölçütlerin de gündeme gelebileceği,

Kurul, bu taleplerin unutulma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getirmiş, bu
kapsamda;

hususlarının kamuoyuna duyurulmasına ve bu kararda yer alan usul ve esasların arama motoru
işleticisi şirketlere bildirilmesi ve ilgili kişilerce internet siteleri üzerinden unutulma hakkının
uygulanabilmesini teminen iletişim kanallarının vatandaşlar tarafından da kullanılabilmesine
yönelik gerekli aksiyonların alınmasının sağlanmasına karar verilmiştir.
 
11.     Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, 108 Sayılı Sözleşme Dayanak Gösterilerek
Yapılan Yurtdışı Aktarımlarına İlişkin 22.07.2020 Tarih ve 2020/559 Sayılı Kararı

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu tarafından reklam/bilgilendirme amaçlı
gönderilen bir kısa mesaj hakkında ilgili kişinin şikâyeti üzerine Kurul tarafından inceleme
başlatılmıştır.

Veri sorumlusu tarafından Kurul’a sunulan bilgi ve belgeler incelendiğinde, veri sorumlusunun
dijital pazarlama iletişimlerinde web tabanlı bir yazılım kullandığı ve söz konusu yazılım 
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üzerinden müşterilerine e-posta/SMS gönderimi yapılabilmesi için müşteri verilerini sunucuları
Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bulunan bulut veri tabanına aktardığı anlaşılmıştır.

Re’sen incelemeye taraf olan veri sorumlusu tarafından, kişisel verilerin yurtdışına aktarımı
açısından Kanun’un 5. maddesinin 2-f bendindeki işleme şartı dayanak gösterilirken meşru
menfaatin ne olduğu hakkında ve bu menfaat ile kişilerin temel hak ve özgürlükleri arasında bir
denge testinin uygulandığına dair herhangi bir açıklamaya yer verilmemesi sebebiyle Kurul,
yurtdışına veri aktarımında geçerli bir meşru menfaatin bulunmadığına karar vermiştir.

Ek olarak, her ne kadar kişisel veri işleme sebebi, veri sorumlusunun meşru menfaati olarak
gösterilse de, veri sorumlusu tarafından ilgili kişilere sunulan aydınlatma ve rıza metinleri, kişisel
veri işleme faaliyetinin asıl olarak ve yalnızca ilgili kişilerin açık rızalarına dayanılarak
gerçekleştirildiği izlenimini yaratmaktadır.

Kurul tarafından güvenli ülke olarak ilan edilmemiş ülkelere ilgili kişinin açık rızası olmaksızın
kişisel veri aktarımı yapılabilmesi, ancak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında veya 6.
maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve tarafların yeterli korumayı yazılı
olarak taahhüt etmeleri, Kurul ‘un da bu aktarıma izin vermesi halinde mümkündür.

Veri sorumlusunun, ilgili kişilerin pazarlama amacıyla işlenen kişisel verilerini, açık rıza
kapsamında, bunun dışında kalan kişisel verilerini ise Kanun’un 9. maddesinin 2. fıkrasının atfı ile
5. maddesinin 2-f bendinde yer alan “veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında 108 sayılı
Sözleşme’nin 12. maddesine dayanarak aktardığı anlaşılmıştır. Ancak, veri sorumlusu 108 sayılı
Sözleşme kapsamında aktarım yaptığını ifade etse de, ilgili dış kaynak firmaya aktarım
yapılacağına ilişkin taahhütname hazırlanmamış, hazırlanacağına dair herhangi bir başvuruda da
bulunmamıştır.

Bu itibarla, Kurul’a göre, 108 sayılı Sözleşme başlı başına kişisel verilerin yurtdışına aktarımına
cevaz vermemektedir. Veri sorumlusunun yurtdışına veri aktarımı yaparken Kanun’un 9.
maddesinde belirtilen şartları sağlamaması halinde hukuka aykırı bir veri işleme gündeme
gelecektir.

Sonuç olarak, Kurul, veri sorumlusu tarafından gerek açık rızanın usulüne uygun ayrı bir metin
olarak düzenlenmemiş olması gerek yurtdışına aktarım yapılacağının ilgili kişilere açık ve anlaşılır
şekilde beyan edilmemiş olması; öte yandan açık rıza dışındaki işleme şartlarına bağlı olarak
gerçekleşecek yurtdışına aktarımlarda ise veri sorumlusu tarafından meşru menfaate ilişkin denge
testinin yapılmamış olması ve aktarım yapılan ilgili firma ile yazılı taahhütname yapılarak
Kurul’un izni alınmak üzere taahhütnamenin bir örneğinin Kurum’a iletilmemiş olması
sebepleriyle, bahse konu aktarımın Kanun’un 9. maddesinde belirtilen şartları sağlamadığına ve
veri sorumlusu hakkında 900.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Yeterli korumaya sahip olan ülkelerin halen ilan edilmemiş olduğu ve yurtdışına veri aktarımına
ilişkin olarak yurtdışındaki veri sorumlusundan/veri işleyenden yeterli korumanın sağlandığına
dair alınan ve Türkiye’deki veri sorumlusu tarafından Kurul’un onayına sunulan taahhütnamelerin
Kurul tarafından sonuca bağlanmasında geçen uzun süre de düşünüldüğünde, Kurul’un, Amazon
Türkiye kararından sonra verdiği bu karar ile kişisel verilerin yurtdışına aktarımı için fiili durumda
işler tek yöntem olarak, ilgili kişinin açık rızasını temin etmek olduğuna işaret ettiği
anlaşılmaktadır.

Özellikle kullanılan bilişim ve iletişim sistemleri hizmetleri vasıtasıyla kişisel verileri yurtdışına
aktarılan kişilerin tümünden açık rıza almanın pratikte zorluğu bir yana, açık rıza alınsa dahi ilgili
kişinin yurtdışına aktarıma ilişkin verdiği rızayı geri çekmesi halinde, rızasını geri çeken kişinin
yurtdışı sunucularında işlenmekte olan verilerinin tamamen yurtiçine çekilmesi ayrı ve ciddi bir
sorun olarak karşımıza çıkacaktır. 
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Bu bağlamda, Kurul’un, Kanun’un 9. maddesinin 5. ve 6. numaralı fıkralarından da hareketle,
kişisel verilerin yurtdışına aktarımında iç hukuka dahil edilerek kanunlaştırılan uluslararası bir
sözleşme olan 108 sayılı Sözleşmeyi tek başına yeterli bir yasal dayanak olarak görmediği noktada
ve Kanun’un yürürlüğe girmesi üzerinden 4 yılı aşkın bir zamanın geçtiği de dikkate alındığında,
“güvenli ülkelerin” listesini bir an önce açıklaması önemlidir.

12.     Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, Biyometrik İmza Verisinin Kullanılmasına
İlişkin 27.08.2020 Tarihli ve 2020/649 Sayılı Kararı

Kurum'a intikal eden bir başvuruda, Türk Borçlar Kanunu’nun sözleşmelerin şekillerine ilişkin
esasları belirleyen 14 ve 15. maddelerinde yer alan “imzaların yalnızca el ile atılma zorunluluğu”

sebebiyle biyometrik imzaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinin 3. fıkrası
kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Kurum’dan görüş talep edilmiştir.

Kurul, fizyolojik nitelikli biyometrik veriler ile davranışsal biyometrik veriler arasındaki farklara
yer vermiş, ardından, ıslak imza ile biyometrik imza arasında benzerlikler bulunmasına rağmen
birbirlerinden farklı kavramlar olduğu sonucuna varmıştır.

Kanun’un 6. maddesi uyarınca, özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan biyometrik veriler, açık
rıza bulunmayan hallerde ancak kanunlarda öngörülmesi halinde işlenebilmektedir. Başka
kanunlarda biyometrik verilerin işlenmesine dair hükümlerin yer aldığı hallerde, ilgili kanun
hükümleri uygulanmaktadır. Ancak, bahsi geçen kanunların biyometrik veri işlemeye dair
hükümlerinin şüpheye yer bırakmayacak kadar açık olması gerekmektedir.

Kurul’un değerlendirmesine göre, Türk Borçlar Kanunu’nun imzaya ilişkin maddeleri, “klasik
imza” ve “güvenli elektronik imza”yı ayrı ayrı düzenlemektedir. Bu doğrultuda, Türk Borçlar
Kanunu’nun ilgili hükümlerinde yer alan düzenlemeyi biyometrik imzayı kapsayacak şekilde
yorumlamak, Kanun’un m. 6 f. 3’te yer alan “kanunun öngörüldüğü haller” istisnasının geniş
yorumlanmasına yol açacak ve ölçülülük ilkesine aykırılık oluşturacaktır.

Sonuç olarak, Kurul tarafından, Türk Borçlar Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan hükmün,
Kanun’un m. 6. f.3’te yar alan “kanunlarda öngörülme” şartına karşılık gelmediğine karar
verilmiştir.

13.     Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun, Bir Dernek Tarafından, İlgili Kişinin Açık Rızası
Olmaksızın Cep Telefonu Numarasının Reklam İçerikli SMS Gönderimi İçin İşlenmesine
İlişkin 10/09/2020 Tarihli ve 2020/691 Sayılı Kararı

Karara konu olayda, ilgili kişi, açık rızası olmaksızın kendisine reklam amaçlı kısa mesaj gönderen
ve bilgi edinme başvurularına yanıt vermeyen veri sorumlusu dernek hakkında Kurum'a şikayet
başvurusunda bulunmuştur.

Karar özetinden veri sorumlusu derneğin, şikayetçi ilgili kişinin cep telefon numarasının
muhtemelen daha önce derneğe kısa mesaj ile bağış yapmış olması sebebiyle ellerinde bulunduğu
şeklinde savunma yaparak, cep telefonu verisini işlemek için ilgili kişiden açık rıza almadığını
ikrar ettiği anlaşılmaktadır. Veri sorumlusu dernek, idari bir problem sebebiyle ilgili kişinin
başvurusuna yanıt verilemediğini ancak söz konusu başvurudan sonra ilgili kişiye ait telefon
numarasının tekrar gönderim yapılamayacak şekilde pasif hale getirildiğini de savunmasında
belirtmiştir.
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işlenen kişisel verilerin hangi kişisel veri işleme şartlarına dayanılarak işlendiğine ayrıntılı
şekilde yer verilmesi, 

gizlilik politikası metninin aydınlatma yerine geçmeyeceği, 

aydınlatmanın kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ve faaliyet bazlı olarak yerine
getirilmesi gerektiği 

Gizlilik Politikası metninden ayrı yeni bir aydınlatma metni hazırlanmış olduğunu ve/fakat bu
yeni metinde dahi halen işlenen kişisel verilerin hangi kişisel veri işleme şartına dayanılarak
işlendiğine dair Tebliğ hükümlerine uygun ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmayarak yalnızca
Kanunun 5. ve 6. Maddelerinin ilgili fıkra ve bentlerine yer verilmesiyle yetinildiği, 

Yine Banka’ya tebliğ edilen kararda yer alan “… aydınlatmanın kişisel verilerin elde edilmesi
sırasında ve faaliyet bazlı olarak yerine getirilmesi gerektiği…” talimatına ilişkin herhangi bir
ifadeye ve tevsik edici belgeye yer verilmediği, aydınlatma metninin çeşitli bankacılık
işlemlerine özgülendirilmeyerek farklı bankacılık işlemleri için genel nitelikteki tek bir
aydınlatma metnine yönlendirme yapıldığı, bu metnin de Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun
düzenlenmediği gerekçesiyle, 

İşbu kararı ile Kurul, ilgili kişinin cep telefonu numarasının elde edilmesi ve reklam içerikli SMS
gönderimi için kullanılması şeklinde gerçekleşen kişisel veri işleme faaliyetinin Kanun’un 5.
maddesinde sayılan hiçbir hukuki işleme şartına dayanmaması ve ilgili kişinin başvurusuna olumlu
veya olumsuz hiçbir cevap verilmeyerek hareketsiz kalınması sebebiyle veri sorumlusunun kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin
etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığını değerlendirmiş ve veri sorumlusu
hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Ek olarak Kurul, ilgili kişiler tarafından yapılan başvuruların yasal süresi içerisinde yanıtlanması
ve hukuka aykırı olarak elde edilen cep telefonu numarasının halihazırda derneğin sistemlerinde
kara listeye alınmış bir şekilde bekliyor oluşu sebebiyle devam eden hukuka aykırılığın verinin
imha edilerek sonlandırılması hususlarında veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar
vermiştir.

14.     Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun, Bir Banka Tarafından Kurul Kararı iie Verilen
Talimatın Gereğinin Yerine Getirilmemesine İlişkin 08/10/2020 Tarihli ve 2020/765 Sayılı
Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bir bankanın “gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için
kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler içeren ve kişisel verilerin 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen işleme şartlarından
hangisine dayanılarak işlendiğinin açıkça belirtilmediği aydınlatma metninin Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine
uygun olmadığı, bankanın internet sitesinde yer alan aydınlatma metninin gözden geçirilerek
Tebliğ’e uygun hale getirilmesini teminen veri sorumlusu Banka tarafından;

hususlarında gerekli düzenlemelerin yapılması” yönünde talimatlandırılmasına ilişkin verdiği
karar sonrasında, veri sorumlusu Banka’nın verilen talimatlandırmaya uyup uymadığına ilişkin
yaptığı inceleme sonucunda; 

Kurul Kararı ile verilen talimatın yerine getirilmeyerek veri sorumlusu tarafından Kanunun 15.
Maddesinin (5) numaralı fıkrasına aykırı hareket edildiği kanaatine varmış ve bu sebeple veri
sorumlusu Banka hakkında 120.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. Maddesindeki temel ilkelere her zaman bağlı

kalarak,

Bu bağlamda amaçla bağlantılı ve sınırlı olan bir ölçülülük içinde,

Gizliliği her zaman gözeterek,

Özel nitelikli olmayan veriler için Kanun’un 5. Maddesindeki veri işleme şartlarını,

Özel nitelikli olan veriler için (ateş ölçümü ve kronik hastalık bilgisi gibi sağlık verileri bu

kapsamdadır) Kanun’un 6. Maddesindeki veri işleme şartlarını dikkate alarak,

İlgili kişiyi her halde öncesinde aydınlatarak kişisel veri işlenebilecektir.

Şirket içerisinde enfekte olan bir çalışan var ise, ismi açıklanmadan diğer çalışanların

uyarılması, şayet, çalışanın isminin açıklanması bir zorunluluk taşıyorsa, kişi önceden

bilgilendirerek diğer çalışanlara duyurulması beklenmektedir.

II.     KURUL DUYURULARI

1.     Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun, Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilinmesi Gerekenlere İlişkin Kamuoyu
Duyurusu

Kurum'un, koronavirüs pandemisi süresince kişisel verilerin korunmasına ilişkin önem verdiği
hususlar 23 Mart 2020 tarihinde Kurum'un internet sitesinde yayımlanan kamuoyu duyurusunda
belirtilmiştir.

Duyuru genel hatlarıyla, veri işleme faaliyetlerinde Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun çizdiği
sınırları hatırlatmakta, özellikle; veri işleme faaliyetlerinin genel ilkelere uygun olması, veri
işlemede mevzuata uygunluk, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, verilerin
güvenliğine ilişkin gerekli idari ve teknik tedbirler alınması ve veri minimizasyonunun sağlanması
gici hususlara dikkat çekmektedir.

Ayrıca, Duyuru'da, özel sektör işvereni olan veri sorumluları için, özetle, aşağıdaki açıklamalara
yer verilmiştir:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2.     Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun, Covid-19 ile Mücadelede Konum Verisinin
İşlenmesi ve Kişilerin Hareketliliklerinin İzlenmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenlere İlişkin
Kamuoyu Duyurusu

Kurum'un, koronavirüs pandemisi sürecinde kişilerin konum verilerinin ve hareketliliklerinin
izlenmesine ilişkin kamuoyu duyurusu 9 Nisan 2020 tarihinde Kurum'un internet sitesinde
yayımlanmıştır.

Kamuoyu duyurusunda, genel itibarıyla, bireylerin sağlık, konum ve iletişim bilgilerinin,
koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla, mobil uygulamalar ve benzer yöntemlerle
işlendiğini, kamu sağlığının korunması ve kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması
amacıyla yetkili kurum ve kuruluşları tarafından başvurulan bu gibi yöntemlerin yasal olduğu
belirtilmektedir.

Kurum, kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit eden salgın hastalık gibi durumlarda bu tehdidi
ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, salgın hastalık teşhisi konmuş kişilerin bulaşıcılığının sürdüğü
dönemde izolasyonlarının temin edilmesine, genel nüfusun konum verilerinin işlenerek kalabalık
alanların tespit edilmesine ve bu kapsamda önlemler geliştirilmesine yönelik olarak yetkili kamu
kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetlerinin Kanun'un "istisnalar"
başlıklı 28. maddesinin 1-ç bendi kapsamında değerlendirileceğini ifade etmiştir. Bilindiği üzere,
28. madde, Kanun'un uygulanmayacağı istisnai halleri düzenlemektedir.
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Öte yandan Kurum, ilgili kurum ve kuruluşları tarafından, kişisel verilerin güvenliğinin
sağlanmasına yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması ve bu verilerin
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde söz konusu kişisel verilerin silinmesi
veya yok edilmesi gerekliliğini hatırlatmıştır.

3.     Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun, Bağlayıcı Şirket Kurallarına İlişkin Duyurusu

Kurum'un Bağlayıcı Şirket Kuralları'na ilişkin kamuoyu duyurusu 10 Nisan 2020 tarihinde
Kurum'un internet sitesinde yayımlanmıştır.

Kamuoyu duyurusunda, yurtdışına veri aktarımı yöntemlerinden biri olan taahhütnamelerin,
genellikle şirketler arasında gerçekleştirilecek iki taraflı veri aktarımlarını kolaylaştırmakla
birlikte, çok uluslu şirket toplulukları arasında yapılacak veri aktarımları açısından uygulamada
yetersiz kaldığı açıklanmıştır.

Bu kapsamda, Kurul tarafından alternatif bir yöntem olarak da “Bağlayıcı Şirket Kuralları”
belirlenmiştir. Kamuoyu duyursunda belirtildiği haliyle, Bağlayıcı Şirket Kuralları; "yeterli
korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketleri için kişisel verilerin
yurt dışına aktarımında kullanılan ve yeterli bir korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesini
sağlayan veri koruma kurallarıdır." 

Böylece, yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketleri
arasında yapılacak uluslararası veri aktarımına ilişkin olarak Bağlayıcı Şirket Kuralları yöntemi
getirilmiş, Bağlayıcı Şirket Kuralları başvuru formu ve Bağlayıcı Şirket Kuralları'nda bulunması
gereken temel hususlara ilişkin yardımcı doküman kamuoyu duyurusunun ekinde paylaşılmıştır.
Söz konusu form ve yardımcı dökümanın içeriğine ilişkin detaylı açıklamalara internet sitemiz
üzerinden ulaşabilirsiniz.

4.  Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesine İlişkin Duyurusu

Kurum'un 26 Haziran 2020 tarihinde internet sitesinde yayımlanan bu kamuoyu duyurusu ile, veri
sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin
açıklamalarda bulunulmuştur. 

Kamuoyu duyurusunda, Kurum’un tespit ettiği, aydınlatma yükümlülüğüne aykırı uygulamalar ve
eksiklikler sayılmış, ardından aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken veri sorumluları
tarafından dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir.

Duyuru'da işaret edilen uygulama hataları ve bunların doğruları hakkında oluşturduğumuz
karşılaştırmalı tabloya internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

5.     Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun, Yurtdışına Veri Aktarımına İlişkin Kamuoyu
Duyurusu

Kurum’un yurtdışına veri aktarımına ilişkin bakış açısına işaret eden bir kamuoyu duyurusu, 26
Ekim 2020 tarihinde Kurum'un internet sitesinde yayımlanmıştır. Bahsi geçen kamuoyu duyurusu
ile esasen, yurtdışı veri aktarımı konusuna yeni bir bakış açısı getirilmemektedir. Daha çok,
mevzuatta yer alan emredici hükümlerin, Kurul kararlarının, uluslararası düzenlemelerin ve
yardımcı kaynakların yorumlanması, bu haliyle, uygulamadaki yanlış anlaşılmaların önüne
geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bilindiği üzere, yeterli koruma bulunan ülkelerin listesi henüz Kurum tarafından ilan edilmemiştir.
Dolayısıyla, Kurum’un bu konuda yapacağı açıklamalar uygulayıcılar açısından büyük önem arz
etmektedir.
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Duyuru’da, Kurul’un yabancı ülkelerde yeterli koruma bulunup bulunmadığına dair karar verirken;
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, kişisel verinin aktarılacağı ülke ile Türkiye
arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla
ilgili mevzuatı ve uygulamasını dikkate alacağı ifade edilmiştir.

Diğer yandan, Türkiye’nin de taraf olduğu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması
Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 sayılı Sözleşme)’nin “Kişisel verilerin sınır
ötesi akışı ve iç hukuk” başlıklı 12. maddesi uyarınca; taraf devletlerin, sırf özel hayatın korunması
gerekçesiyle diğer taraf devletlere gerçekleşecek kişisel veri aktarımlarını
yasaklayamayacaklarının veya özel bir izin mekanizması öngörmek suretiyle
kısıtlayamayacaklarının öngörüldüğü, 108 sayılı Sözleşme’ye ilişkin Avrupa Konseyi Açıklayıcı
Rapor (“Rapor”)’da da söz konusu hükmün, taraf devletler arasındaki veri akışının bildirime tabi
kılınması imkanını ortadan kaldırmadığı, sözleşmeye taraf devletlerin iç hukuklarında belirli
durumlarda yurt dışına veri aktarımını yasaklamaya yönelik düzenleme yapabileceğinin Rapor’da
açıklanmış olduğu da Duyuru’da belirtilmiştir. 

Kurul’un otomotiv sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu hakkında verdiği yurtdışı veri
aktarımına ilişkin karar eleştirilmekteydi. Kurul, bu Duyuru’da, söz konusu karara ilişkin
eleştirilerin haksız olduğunu ve veri sorumlularının yazılı bir korumayı taahhütte bulunarak kişisel
veri aktarımlarını gerçekleştirmesi gerektiğini belirtmiştir.

Yeterli koruma bulunmayan ülkelere veri aktarımında, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri
sorumlularının yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’un izninin bulunması
gerekliliğinden hareketle, Kurul tarafından taahhütnamelerde yer alması gereken asgari unsurlar
belirlenmiş, ardından  veri sorumlularının organizasyonlarının ve iş süreçlerinin farklılık
gösterdiği dikkate alınarak kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için uygun güvencelerin
oluşturulması gereğini karşılayacak alternatif bir yöntem olarak Bağlayıcı Şirket Kuralları deklare
edilmiştir.

Duyuru'da, söz konusu taahhütnamelere ilişkin başvuruların eksik yönlerine dikkat çekilmiş,
yapılan başvuruların; veri aktarımının dayandığı işleme şartı, amacı, aktarıma konu veri
kategorileri, veri konusu kişi grubu veya grupları, aktarım yapılacak tarafın alacağı idari ve teknik
tedbirler ve saklama süresi gibi unsular bakımından gereken detay ve açıklıkta açıklamalar
içermediği belirtilmiştir.

Çok uluslu grup şirketlerinin, kendilerine özgü yapılarına, ihtiyaçlarına ve faaliyet gösterdikleri
sektörün gereklerine uygun olarak hazırladıkları ve birbirleri arasında gerçekleştirilecek yurt dışına
veri aktarımlarında uymayı taahhüt ettikleri Bağlayıcı Şirket Kuralları ise, Kurul tarafından uygun
bulunduğu takdirde Kanun’un 9. maddesinde düzenlenen “yeterli korumayı taahhüt etme
yükümlülüğü” yerine getirilmiş olacağına Duyuru’da yer verilmiştir.

Son olarak, sektörlere ilişkin farklı düzenlemelerin yer aldığı kanun hükümlerinin de Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ile getirilmiş olan çerçeve düzenlemeler ile beraber uygulanarak
kişisel verilerin yurt dışına aktarımında tamamlayıcı bir rol üstlendiği, Kurum’un da bu konudaki
faaliyetlerini, hem mevzuatı tümüyle göz önünde bulundurarak hem de söz konusu kişisel veri
işleme faaliyeti özelinde dikkate alınması gereken diğer unsurları tespit ederek bütüncül bir bakış
açısıyla yürüttüğü ayrıca belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu
*Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin
kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler
gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen
açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu
tutulamaz.
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